Plejeplan for G/F
Spodsbjerg Longelse
fællesarealer
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1. Indledning
Baggrund
Plejeplanen er udarbejdet i samarbejde mellem bestyrelsen for G/F Spodsbjerg Longelse
og Astrid Ejlersen v/Langeland Kommune.
Formålet med plejeplanen er at opfylde bestemmelsen i lokalplanen samt sikre at der er
en god balance imellem naturen og de rekreative interesser i vores område.

2. Særlige bestemmelser og myndighedsforhold
Uddrag fra lokalplan nr. 69 for Sommerhusområde ved Spodsbjergvej.
§1 – Lokalplanens formål
at fastlægge en vej og stiplan for området
at fastlægge placering og omfang af fælles friarealer og området.
at sikre bevaring af landskabet med jorddiger, vådområde, vandhuller og levende
hegn.
§3 – Lokalplanområdets anvendelse
Område 1 må kun anvendes til sommerhusformål
Område 2 må kun anvendes som fælles opholds- og naturområde for
lokalplanområdet
§ 5 – Vej- sti- og parkeringsforhold
Der udlægges arealer til planlagte veje i en bredde af 7 m, som vist på kortbilag 2.
Vejen anlægges med 5 m kørebane og 1,00 m rabat i hver side. Kørebanen må
kun anlægges med grus belægning og rabatterne må kun anlægges med græs.
Der udlægges arealer i en bredde af 3 m til de på kortbilag 2 viste offentlige
gangsti.
Der udlægges endvidere arealer til offentlig naturstier med en principel placering,
som vist på kortbilag 2
Stierne må kun anlægges som trampestier.
§8 – Ubebyggede arealer
Lokalplanområdets landskab skal bevares med de eksisterende terrænforhold
De på kortbilag 2 viste jorddiger skal bevares.
De på kortbilag 2 viste fælles friarealer i område 1 og 2 må ikke udstykkes til
bebyggelse eller andet, men udlægges som fælles opholds- og naturområder for
lokalplanområdet.
Det på kortbilag 2 viste vådområde i område 1 udlægges som fælles naturområde
for lokalplanområdet. Områdets naturtilstand som randområde til mosen syd for
lokalplanområdet skal fastholdes, og det må ikke tilplantes med træer og buske.
De på kortbilag 2 viste vandhuller skal bevares og må ikke fyldes op. Oprensning
og udvidelse af vandhullerne må kun foretages med kommunens tilladelse.
De på kortbilag 2 viste levende hegn og træer skal bevares og må ikke fældes og
eller skæres ned uden kommunes tilladelse. Bestemmelsen er dog ikke til hinder

for almindelig pleje og beskæring.
Beplantning må kun udføres med egnstypiske arter. Til levende hegn i skel og på
jorddiger m.v. anbefales tjørn, navr, hassel, vild æble og syren.
Som enkelte træer anbefales aks, birk, eg, fuglekirsebær, poppel el. røddel.
§12 Grundejerforeningen
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i § 5.2 nævnte veje,
de i 3 nævnte naturstier, de i § 8.3 nævnte fælles friarealer samt øvrige fælles
anlæg, som evt. etableres inden for grundejerforeningens område.
Grundejerforeningen skal herunder tilvejebringe en plejeplan for fællesarealerne jf.
§ 8.3
(Vedtaget af Rudkøbing Byråd d. 10. Maj 2006)

3. Lokalitetsbeskrivelse
3.1. Historie
Arealet er gammel landbrugsjord.
3.2. Søerne
Området indeholder 4 vandhuller af forskellig størrelse.
3.3. Jorddiger
Området indeholder 3 jorddiger
3.4. Græsarealer
Det meste af området er græsareal med udlagte stier af flis
3.5. Skov
Der er et lille område med skovbevoksning.
3.6. Invasive arter
Der er observeret kæmpebjørneklo på området ind imod campingpladsen, som
straks er blevet fjernet.
Mere om invasive arter - se bilag xx.
3.7. Rekreative forhold
Der er udlagt stier i området – og en yderlig sti er planlagt for at binde områderne
sammen. Der er tillige opsat 3 bord-bænkesæt i område A. Der er offentlig adgang
til området, men bruges primært af grundejere og lejere af sommerhusene.

4. Plejeplan

4.1.

Område 1 – se kortbilag 1.

4.1.1. Beskrivelse
Området udgør det bebyggede areal med 60 grunde og tilhørende grusveje samt
fællesarealer. Fællesarealerne består af græsarealer med 2 jorddiger, 1 mindre
vandhul for enden af Løjtnantsvænget samt 1 vådområde med vandhul i den
sydlige del af området. Vandhullet for enden af Løjtnantsvænget er etableret med
brønd for at imødekomme oversvømmelse af området. Området er delvis
omkranset af levende hegn. I dele af græsarealet er der udlagt stier med flis.

4.1.2. Målsætning:
Er at sikre bevaring af landskabet med jorddiger, vådområde, vandhuller og levende
hegn.
Ved plejen af vådområdet/vandhullerne skal det sikres, at der gives flora og fauna
gode betingelser med stor arts variation.
4.1.3 Plejemetoder:
Græsarealer:
Større græsarealet, samt langs det levende hegn, holdes ved klipning 3-4 gange om
året.
Omkring stiesystem, samt bag om Skovridervænget og tilkørselsadgang til
Løjtnantsvænget, Skovridervænget skal græsset klippes når det er > 8 cm. højt.
På område 2(fælles arealet), vil der være et afgrænset område, hvor græsset
klippes når det er > 8 cm højt
I vådområdet skal der ikke klippes regelmæssigt i en 10 m zone fra det indtegnede
område på kortbilag 2 i mod nord og øst.
Vådområde/vandhul i den sydlige del:
Ved løbende pleje af området sikres, at urtefloraen ikke springer i skov.
Zone på 10 m holdes som høslet.
Det kan være nødvendigt med års interval at nedskære pilevæksten. Det skønnes
at det sker, ca. hvert andet år.
Evt. oprensning efter behov – aftales med kommunen. Der skal bibeholdes frit
vandspejl.
Udlægning af stendynger
Høslet uden om vådområde/vandhul:
Ikke tidligere end 15. Juli for at sikre udvikling af insektpupper og plantefrøenes
modning
Afklippet materiale skal fjernes.
Vandhul for enden af Løjtnantsvænget:
Der holdes zone på 5 m uden om søen, som høslet.
Det kan være nødvendigt med års interval at nedskære pilevæksten. Det skønnes
at det sker hvert andet år.

Evt. oprensning efter behov – aftales med kommunen.
Jorddiger:
Beskæres med jævne mellemrum. Beskæres hvert år, inden 1. maj. Lad
afskæringen ligge.
Levende hegn:
Beskæres efter behov efter skøn efter bestyrelsen.
Hegnet beskæres på siderne og i højden ved, maks. højde på 3,5 meter. Det sikres
er der genplantes for hegnet tæthed og robusthed, med hassel. Hegnet beskæres
hvert år, efter 1. september.
For at sikre god vækst, bør bunden af hegnet, slås for brændenælder.
Øvrigt:
Løse hunde er ikke tilladt i området – skilte er opsat.
Stierne vedligeholdes af grundejerforeningen,
Grusvejene, skilte og vejbump vedligeholdes af grundejerforeningen.
4.2 Område 2:
Beskrivelse:
Græsareal med stisystem. Dertil er der 2 vandhuller, 1 jorddige, levende hegn samt
en lille skovbevoksning. Der er opstillet 3 bord/bænkesæt.

4.2.1 Målsætning:
At sikre bevaring af landskabet med jorddiger, vådområde, vandhuller og levende
hegn.
Ved plejen af vandhullerne skal det sikres, at der gives flora og fauna gode
betingelser med stor arts variation.
Der ønskes et mere spændende rekreativt område og gode betingelser til flora og
fauna, men samtidig skal der tages hensyn til udsigten til Langelandsbæltet fra
område 1.
4.2.3 Plejemetoder:
Græsarealer:
Græsarealet holdes ved klipning 3-4 gange om året.
På græsarealet, vil der være et afgrænset område, hvor græsset klippes når det er
> 8 cm højt
Vandhullet i den nordlige del:
Ved løbende pleje af området sikres, at urtefloraen ikke springer i skov.
Zone på 10 m holdes som høslet.
Det kan være nødvendigt med års interval at nedskære evt. pilevækst. Det skønnes
at det sker, ca. hvert andet år.
Evt. oprensning efter behov – aftales med kommunen.

Etableres små stendynger på bunden til skjul for padder og vanddyr samt
overvintringsplads (stendynger) i nærheden af søerne
Vandhul imod vest:
Der holdes zone på 10 m uden om søens østlige bredde, som høslet.
Det kan være nødvendigt med års interval at nedskære evt. pilevækst. Det skønnes
at det sker, ca. hvert andet år
Evt. oprensning efter behov – aftales med kommunen.
Vandspejl bibeholdes, der etableres små stendynger på bunden til skjul for padder
og vanddyr samt overvintringsplads (stendynger) i nærheden af søerne
Jorddiger:
Beskæres med jævne mellemrum efter skøn af bestyrelsen. Beskæres hvert år,
inden 1. maj. Lad afskæringen ligge.
Levende hegn:
Beskæres efter behov efter skøn efter bestyrelsen. Hegnet beskæres på siderne og
i højden ved, maks højde på 3,5 meter. Det sikres er der genplantes for hegnet
tæthed og robusthed, med hassel. Hegnet beskæres hvert år, efter 1. september.
Høslet:
Ikke tidligere end 15. Juli for at sikre udvikling af insektpupper og plantefrøenes
modning
Afklippet materiale skal fjernes
Areal ned mod Drejet, beskæres for pilevækst. Det skønnes at det sker, ca. hvert
anden år.

Øvrigt:
Løse hunde er ikke tilladt i området – skilte er opsat.
Borde-bænke ejes og vedligeholdes af grundejerforeningen
Stierne vedligeholdes af grundejerforeningen

Udarbejdet af Vivi Dreyer Rindebæk/01.02.2014
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Bilag
5.1 Kortbilag 1
5.2 Invasive arter

Bilag 5.2:
Invasive arter

Planter:
- Almindelig bukketorn (Lycium barbarum) **
- Aks-bærmispel (Amelanchier spicata) **
- Bjergfyr (Pinus mugo spp. dog ikke fransk bjergfyr (P. mugo var. rostrata eller P.
uncinata)) **
- Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) ***
- Canadisk bakkestjerne (Conyza canadensis) **
- Canadisk gyldenris (Solidago canadensis) og sildig gyldenris (Solidago gigantea) **
- Glansbladet Hæg (Prunus serotina) **
- Have-guldnælde (Lamiastrum galeobdolon) **
- Japansk hestehov (Petasites japonicus) **
- Japansk pileurt (Fallopia japonica) og Kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis) **
- Japansk x Kæmpe-pileurt (Fallopia x bohemica) **
- Klitfyr eller Contortafyr (Pinus contorta) **
- Kæmpe-balsamin (Impatiens glandulifera) **
- Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) **
- Mangebladet lupin (Lupinus polyphyllus) **
- Pastinak (Pastinaca sativa) **
- Rynket rose (Rosa rugosa) eller Kamtchatka-rose (Rosa kamtchatica) **
- Rød Hestehov (Petasites hybridus) **
- Småblomstret balsamin (Impatiens parviflora) **
- Stor tusindstråle (Telekia speciosa) **

